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Lezárult a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) tervezési szakasza 

 
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 16/2013 (III. 6.) számú Közleménye értelmében a Helyi 

Akciócsoportoknak (HACS) az elmúlt évek gazdasági, társadalmi viszonyaiban bekövetkezett változások, valamint a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiában megfogalmazott egyes célok megvalósulásának tükrében újra kell gondolniuk térségük 

fejlesztési irányát, aminek lehetőségét a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálata biztosítja. 

2013. március 25-én, Jászapátin a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete (JKHK Egyesülete) székhelyén került sor a 

stratégia felülvizsgálatának indító értekezletére. A JKHK Egyesület a kötelező kommunikációra vonatkozó Irányító Hatósági 

iránymutatások alapján hajtotta végre a felülvizsgálatot. A társadalmasítás során, a projektötletek gyűjtésének időszakában és 

a dokumentum készítésének folyamatában rendkívül nagy hangsúlyt fektettek a nyilvánosság biztosítására. A felülvizsgálat 

megkezdéséről szóló hirdetményt elhelyezték az akciócsoport honlapján, valamint minden térségi település 

önkormányzatának megküldtek e-mailben és postai úton egyaránt.  

Az egyesület honlapján, a www.jkhk.hu honlap kezdőlapján kialakításra került a „HVS felülvizsgálat 2013” menüpont, 

amelynek segítségével informálták az érintetteket többek között a projektötlet gyűjtéséről, a HVS felülvizsgálat témájú 

lakossági fórumok helyszínéről és időpontjairól. A HVS aktuális szövegének véleményezésére is lehetőséget adtak, várták a 

munkaanyaggal kapcsolatos véleményeket, javaslatokat. A projektötlet gyűjtésre vonatkozó felhívás is több csatornán zajlott.  

A Helyi Akciócsoport munkaszervezete az érintet 17 településből 9 településen saját szervezésű fórumot tartott ebben az 

időszakban. A fórumok iránti érdeklődés az elvárásoknak megfelelően alakult. A széleskörű tájékoztatásnak köszönhetően 

169 db projektötlet adatlap érkezet be a megadott határidőig.  

A projektelképzelések többsége közösségi célú fejlesztésekre vonatkozik. A beérkezett projektötleteket alapul véve kerültek 

kialakításra a LEADER intézkedési tervek. A végeleges Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013. április 11-én került 

elfogadásra a JKHK Egyesülete Közgyűlése által. 

A LEADER 3. körös pályázatok várhatóan 2013. június 03-tól nyújthatóak be az előzetesen meghatározott LEADER 

intézkedésekre. A következő kiírások kerülnek meghirdetésre:  

1. Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése 

2. Köz- és településbiztonság fejlesztése 

3. Természeti és kulturális örökség megőrzése 

4. Szabadidős és sporttevékenységek, szolgáltatások fejlesztése 

5. Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztése, energiatakarékos rendszerek kialakítása 

6. Hagyományőrző programok és a jász identitás motiválása rendezvények keretein belül 

7. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 

8. Belvíz védekezés eszközbeszerzés támogatásával 

9.Helyi szektorok képzésének támogatása 

10. Helyi vállalkozások támogatása 

11. Kültéri szabadidős szolgáltatások fejlesztése 

A korábbi pályázati kiírásokhoz képest újdonságként jelenik meg, hogy a városi ranggal rendelkező települések a 11. 

intézkedésen belül pályázhatnak játszóterek kialakítására fejlesztésére. A Köz- és településbiztonság kiírásra az 

önkormányzatok is nyújthatnak majd be pályázatot. A Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztése, energiatakarékos 

rendszerek kialakítása, valamint a Turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedések esetében csak a vállalkozói szektor lesz 

jogosult pályázatot benyújtani. Továbbá Hagyományőrző programok és a jász identitás motiválása rendezvények keretein 

belül intézkedésre önkormányzatok, valamint non-profit szervezetek lesznek jogosultak pályázni.  

Újdonság még az egyszerűsített pályázás, a kérelmek pontozás nélkül a beérkezés sorrendjében a forrás erejéig támogatásra 

kerülnek.  

A végleges intézkedési tervek IH közleményben kerülnek kihirdetésre, melyek a kapcsolódó formanyomtatványokkal együtt 

elérhetőek lesznek az egyesület honlapján is.  

Az egyesület munkatársai személyesen, e-mailen és telefonon keresztül is részletes tájékoztatást adnak a kiírásra kerülő 

pályázatokkal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken: 
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